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THEMA KINDERARMOEDE 

TITEL 

VORMING 

VVSG_kinderopvang_kinderarmoede_1 

 

ONDERWERP Nadenken over kinderarmoede en herkennen van signalen  

LEERDOELEN  Deelnemers maken kennis met en denken na over wat (kinder)armoede 

voor hen betekent 

 Deelnemers denken na over hun eigen vooroordelen t.a.v. 

(kinder)armoede 

MATERIAAL  Computer of laptop + beamer + boxen 

 PowerPoint presentatie 

 Internetverbinding 

 Stiften in 5 verschillende kleuren (1x voor begeleider) 

 Papier en pen voor deelnemers 

 Bijlage 1: kaartjes stellingen (afprinten x aantal deelnemers) 

 Bijlage 2: info voor begeleiders bij de stellingen 

 Bijlage 3: achtergrondinfo voor begeleider  

 Bijlage 4: evaluatieformulier 

BELANGRIJK  Je kan deze mini-vorming op één uur doen. Voorzie meer tijd indien 

mogelijk. Nemen er meer dan 8 personen deel aan deze vorming 

voorzie dan ook meer tijd. 

VERLOOP VORMING  

OPWARMER 

10 min 

A/Korte Quiz: Laat de deelnemers raden wat volgens hen het juiste antwoord is. 

 

Vraag 1: Hoeveel % van de  kinderen leven in armoede volgens jou?  

A: 25% 

B:5% 

C:12% (juiste antwoord) 

Volgens de kansarmoede-index 2015 van Kind en Gezin wordt 12% van de 

kinderen geboren in een kansarm gezin. De situatie is niet in elke provincie 

gelijk. In Antwerpen ligt de index met 15,3% het hoogst, in Vlaams-Brabant het 

laagst met 7,2%. De kansarmoede-index van Limburg ligt net iets hoger dan die 

van Oost-Vlaanderen (12,6% tegen 11,9%). West-Vlaanderen zit op 10,5%. 
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Vraag 2: Hoeveel kinderen (-17 jaar) leven in armoede in onze 

gemeente(n)?: 

A: juiste cijfer 

B: 5000 (pas aan indien nodig) 

C:10 0000 (pas aan indien nodig) 

Zoek de gegevens kinderarmoede op in jouw gemeente, dit maakt het voor het 

team nog veel concreter: 

 Voor de stand van zaken in jouw gemeente over de 

kansarmoedecriteria van Kind en Gezin kun je terecht bij de 

‘gemeentelijke kindrapporten’ op hun website: 

www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers. Je kunt er informatie 

op maat opvragen, tot op het niveau van de (deel)gemeenten. 

 Wat de kinderarmoedebarometer specifiek over jou gemeente vertelt 

kun je vinden in de lokale statistieken van de Vlaams overheid 

https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-

werking-van-gemeenten-en-provincies/cijfers-en-statistieken-over-

gemeenten 

Je kan een rapport opvragen of laten samenstellen voor jouw 

gemeente. In veel gevallen is er bijkomende info beschikbaar op 

buurtniveau. 

Belangrijk: De cijfers betreffende het ‘aantal’ kinderen dat in Vlaanderen in 

armoede leeft, hangt af van de gebruikte indicator. Er bestaan verschillende 

indicatoren. Wij gebruiken hier deze van kind & gezin omdat deze het meest 

gebruikt wordt. 

 

Vraag 3: Welke gezinnen hebben het meeste kans om in armoede terecht 

te komen? 

Vraag de deelnemers om recht te staan indien ze denken dat dit type gezin meer 

kans heeft om in armoede terecht te komen. Lees de types gezinnen één voor 

één voor. 

 Eenoudergezinnen (ja) 

 Een gezin waar grootouders bij inwonen (nee) 

 Gezinnen waarin de volwassenen niet of amper werken (ja) 

 Een gezin waar beide ouders werken (nee) 

 Grote gezinnen (ja) (= gezin met meer dan 3 kinderen) 

 Gezinnen met migratie-achtergrond (ja) 

http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers
https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten-en-provincies/cijfers-en-statistieken-over-gemeenten
https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten-en-provincies/cijfers-en-statistieken-over-gemeenten
https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten-en-provincies/cijfers-en-statistieken-over-gemeenten
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INLEIDING 

3 min 

Creëer een veilig klimaat. Zeg hen dat je samen over kinderarmoede gaat 

praten. Alles wat je zegt tijdens deze sessies is in vertrouwen en blijft in de 

groep. Gebruik tijdens de ervaringsuitwisseling geen namen maar spreek over 

“het kind, de ouder, de familie,…” Zo respecteer je de privacy van de personen 

in kwestie. 

 

Belangrijk:  

 Wees je ervan bewust dat er in jou team ook medewerkers kunnen 

zitten die het moeilijk hebben, in armoede leven of opgegroeid zijn. Of 

misschien kennen ze iemand in hun (naaste) omgeving die het moeilijk 

heeft. Verplicht daarom niemand om iets te delen in de groep. 

 In deze vorming gaan we erg persoonlijke dingen delen met elkaar. We 

doen dit in kleine groepjes. Laat de deelnemers zelf kiezen met wie ze 

samenwerken en zich veilig voelen om dingen te delen. 

 Benadruk dat respect voor ieders mening en luisteren naar elkaar 

belangrijk is. Maak indien nodig op voorhand een paar afspraken. Doe 

dit samen met de groep. Deze afspraken heb je, zoals in de algemene 

handleiding vermeld, al gemaakt alvorens je startte aan dit traject. 

Herhaal ze wanneer je voelt dat hier nood aan is. Hang ze op een 

zichtbare plaats gedurende de vormingsmomenten zodat ze zelf 

herinnerd worden aan de afspraken die ze samen maakten. 

 Denk als verantwoordelijke na over welke rol dat je wil dat je 

medewerkers opnemen na deze vorming(en). Wil je dat ze meer alert 

zijn? Wil je dat ze nadenken over hun eigen vooroordelen? Wil je dat 

de dingen meer bespreekbaar worden in team? Wil je dat ze 

signaleren? Wil je dat ze actie ondernemen?  

KAARTJE 

KIEZEN 

2 min 

Geef de deelnemers de stellingen in bijlage 1. Vraag hen om één stelling te 

kiezen waar ze  zich het meest in kunnen vinden. Later in de vorming gaan we 

hiermee verder. 
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NADENKER 1 

8 min 

Zeg de deelnemers dat je een woord gaat projecteren en dat ze het eerste wat 

in hen opkomt moeten opschrijven. Ze krijgen hiervoor 10 seconden. Ze 

mogen dus 1 woord/begrip noteren. Daarna draaien ze hun blad terug om. 

 

Projecteer woord 1 (zie ppt): (Kinder)armoede . 

Overloop de antwoorden en noteer ze op een flap in kleur 1. 

 

Verdeel de groep nu in kleine groepjes van 2-4 personen. Laat de deelnemers 

zelf kiezen met wie ze samenwerken. Vraag hen om na te denken wat (kinder) 

armoede nog meer kan betekenen? Vraag hen om min. 5 voorbeelden te 

zoeken. Meer mag natuurlijk ook. 

Overloop de antwoorden en vul verder aan op de flap in kleur 2. (Door telkens 

een andere kleur te gebruiken zie je hoe het begrip (kinder)armoede ruimer wordt bij 

iedere stap/oefening voor de deelnemers). 

 

Belangrijk: Schrijf vooral aan de rechterkant van de flap. Aan de linkerkant zal 

je later vooral de gevoelens noteren die mensen in armoede kunnen ervaren. 

Je zal deze flap verder aanvullen doorheen de vorming. 

Groepeer de antwoorden die samen horen. Ter inspiratie kan je hieronder een 

afbeelding met een aantal grote clusters vinden. Deze moeten nog niet allemaal na deze 

ronde op het bord/flap staan. Het groeit doorheen de vorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ9smAn9bSAhWHaRQKHXvOCdEQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/COMEET/wijkcentrum-de-kring-vorming&psig=AFQjCNFxxD4iqVKcTTJIjtxX4hq_WuqT_A&ust=1489589370868996
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NADENKER 2 

8 min 

Lees onderstaand verhaal voor. Zeg tegen de deelnemers dat ze zich moeten 

inleven in het verhaal dat ze nu gaan horen. Het gaat erover hoe zij zich zelf 

zouden voelen in deze situatie. Dus niet iemand in armoede. Begin met: deze 

tekst gaat over jou. Dit is jou verhaal. 

 

De buurt waar jullie opvang gelegen is ligt is geen welgestelde buurt. Vele 

ouders hebben het niet breed en er zijn veel alleenstaande ouders. Je merkt 

ook dat er nogal wat ouders geen groot netwerk hebben en geïsoleerd leven. 

 

Vooral rond de kerst- en eindejaarsperiode, merk je dat ouders zich eenzaam 

voelen en  nood hebben aan een gesprek. Uit de gesprekken die je met hen 

had kon je opmaken dat er in veel gezinnen een erg bescheiden feestmaal op 

tafel kwam en dat heel wat kinderen geen cadeautjes kregen. 

Je sprak erover met een paar collega’s en merkte dat ook zij met dit gevoel 

zaten. Je kreeg het idee om een nieuwjaarsfeest te organiseren voor de 

ouders in de opvang. Je stelde het idee voor op een teamoverleg, kreeg met 

de hulp van je verantwoordelijke een klein budget van de secretaris voor de 

cadeautjes. Een aantal collega’s hielpen jou met de praktische organisatie.  

Het jaar daarna werkte je samen met de school in de buurt en het IBO en werd 

het een wijk-nieuwjaarsfeest voor jonge gezinnen. Vele ouders helpen mee 

aan het feestmaal en de decoratie en leren elkaar zo beter kennen. Nieuwe 

netwerken ontstaan. 

 

Het feest is altijd een enorm succes en is voor veel gezinnen en kinderen een 

vaste waarde geworden. Dit jaar zal je het feest al voor de 10de keer 

organiseren. Je wil er iets speciaals van maken. Door financiële problemen in 

de gemeente is er dit jaar helaas geen budget. 

Via een kennis van je verantwoordelijke mag je morgen je project gaan 

voorstellen in de plaatselijke Rotary Club. In deze club zitten allemaal rijke 

bedrijfsmensen, dokters, advocaten, politiekers,… 

Organisaties en gewone mensen kunnen aan deze groep van mensen hun 

projecten voorstellen. Indien zij dit een goed project vinden dan geven zij 

financiële steun. Het is dus erg belangrijk dat je een goede indruk maakt. Je 

hebt dus maar 1 dag om je voor te bereiden. Je gaat hier alleen naartoe. Op 

aanraden van je verantwoordelijke maakte je samen met je zoon een 



Steunpunt kinderopvang 
Voorbereiding kinderarmoede 

 

PowerPointpresentatie. Het is de eerste keer dat je dit doet en je voelt je erg 

onzeker. Zal het wel werken? 

Spreken voor een groep is niet echt jou ding. Je denk aan alles wat fout kan 

gaan. 

De bijeenkomst is in de directiezaal/golfclub/…. van (kies hier groot/sjiek 

bedrijf uit jullie buurt / of impressionant gebouw/locatie, dit maakt het echter 

voor de deelnemers). 

Aan het onthaal moet je je aanmelden. Iemand komt met je mee en zegt dat je 

mag wachten in de gang tot ze je komen halen. Je moet zeker 30 minuten 

wachten. De deur gaat open. “Goedendag. Kom jij het project voorstellen?” 

Kom maar binnen.” Je gaat binnen in de sjieke zaal en daar zitten zeker 60 

mensen allemaal naar jou te kijken. Een erg opgemaakte dame in een duur 

mantelpakje bekijkt je van kop tot teen. 

 

Projecteer volgende vragen (zie ppt): Hoe voel jij je? Wat denk je? Wat doe 

je?  

Vraag de deelnemers om minstens 5 voorbeelden te zoeken. Overloop de 

antwoorden. Schrijf alle antwoorden op de linkerkant van de flap in kleur 3. 

(Door telkens een andere kleur te gebruiken zie je hoe het begrip (kinder)armoede 

ruimer wordt bij iedere stap/oefening voor de deelnemers). 

 

Projecteer de volgende vraag: Welke overeenkomsten zie jij met iemand 

die in armoede leeft met dit verhaal? 

Bespreek in groep welke verbanden mensen zien. Licht toe indien nodig. 

NADENKER 3 

5 min 

Vraag 3: Heb jij al eens het gevoel gehad ergens niet bij te horen of 

uitgesloten te worden? Denk terug aan deze situatie. Welk gevoel gaf je 

dit? 

Vraag de deelnemers om dit gevoel terug op te roepen en de kernwoorden op 

te schrijven. 

Ze moeten dus niet de situatie beschrijven maar wel het gevoel dat dit hen gaf. 

Vraag hen om hun antwoorden te delen met de groep. 

Aandacht: deze vraag kan bij sommige deelnemers heftige gevoelens 

opwekken. Heb hier oog voor. Verplicht zeker niemand om iets te zeggen indien 
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je merkt dat iemand het moeilijk heeft. Je kan ook iemand overslaan of deze 

vraag niet stellen en dadelijk naar het filmpje hieronder gaan. 

Je kan ook starten voor men ervaringen deelt met te benoemen wat je zag of 

opmerkte. Bijvoorbeeld: “Ik merkte op dat jullie heel erg stil werden. Dit is geen 

gemakkelijk moment”. Wie wil er als eerste iets delen”? 

Mogelijke antwoorden: boos, verdrietig, niet goed genoeg, uitgesloten, alleen, 

anders, buitenbeentje, gekwetst,…  

Vul de flap verder aan, gebruik hiervoor kleur 4. (Door telkens een andere kleur te 

gebruiken zie je hoe het begrip (kinder)armoede ruimer wordt bij iedere stap/oefening 

voor de deelnemers). 

FILMPJE 

4min 

 

 

 

 

 

 

BESPREKING 

FILMPJE 

5 min 

 

 

 

 

 

 

Getuigenis. Een kind/ouder vertelt wat het voor hem/haar betekent om in 

armoede te leven. Bekijk samen met de groep dit filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=TkLchqvRjDE 

 

De hele documentaire “Arm Vlaanderen” van panorama kan je hier bekijken: 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/2.27106/2.28728?vi

deo=1.1659174 

 

Vraag 1: Wat valt je op? 

Bespreek deze vraag in groep. 

Vraag 2: Wat voelt deze jongen nu? Wat voel jij?  

Vraag aan de deelnemers hun aanvullingen. Vul de flap verder aan in kleur 5. 

Schrijf dit in een andere kleur. (Door telkens een andere kleur te gebruiken zie 

je hoe het begrip (kinder)armoede ruimer wordt bij iedere stap/oefening voor 

de deelnemers). 

Kijk eventueel nog eens naar de getuigenis en vul verder aan. 

Vraag 3: Welke krachten zie jij in deze jongen? 

Vraag aan de deelnemers hun aanvullingen. Vul de flap verder aan in kleur 5. 

Schrijf dit in een andere kleur. (Door telkens een andere kleur te gebruiken zie 

je hoe het begrip (kinder)armoede ruimer wordt bij iedere stap/oefening voor 

de deelnemers). 

Kijk eventueel nog eens naar de getuigenis en vul verder aan. 

OPDRACHT 

10 min 

Vertel hen dat we terug naar de stellingenkaartjes gaan. Vraag hen nu of ze hun 

kaartje nog steeds willen behouden of misschien een ander kaartje nemen. 

https://www.youtube.com/watch?v=TkLchqvRjDE
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/2.27106/2.28728?video=1.1659174
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/2.27106/2.28728?video=1.1659174
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Wie een ander kaartje wil nemen mag dit nu doen. 

 

BELANGRIJK: Benadruk dat de ene stelling niet beter is dan de andere. Breng 

deze boodschap zeker over aan de deelnemers. Het zijn verschillende manieren 

om naar kinderen in armoede te kijken. Door uit verschillende standpunten iets 

te bekijken zie je meer oorzaken en ook meer oplossingen. 

 

Vraag per stelling welke deelnemer hiervoor gekozen heeft. Indien je veel tijd 

hebt kan je alle gekozen stellingen aan bod laten komen. Je kan ook de meest 

gekozen stellingen aan bod laten komen indien je niet zoveel tijd hebt. 

 

Lees de stelling nog eens voor. Vraag de deelnemers om zich op een 

denkbeeldige lijn te positioneren in de ruimte per stelling. Wanneer je helemaal 

links gaat staan in de ruimte kan je je helemaal vinden in deze stelling. Wanneer 

je helemaal rechts gaat staan in de ruimte kan je je helemaal niet vinden in deze 

stelling. De deelnemers mogen zich tussen deze uitersten positioneren. 

Zeg aan de deelnemers dat ze zich tijdens de oefening altijd mogen 

herpositioneren indien ze dit willen. 

 

Bevraag waarom ze deze keuze maken. Stel daarna de bijvragen.(zie bijlage 2). 

Hier vind je ook kort wat extra info bij deze stelling. (deze info is dus enkel voor 

jou, niet voor de deelnemers).  

 

De 2 laatste vragen zijn telkens inlevingsvragen.  

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand zo over je hoort praten? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je 

praat? 

Herhaal de stelling nog eens indien nodig of projecteer ze tijdens de oefening. 

AFSLUITING 

3 min 

Wat heeft je het meest verrast vandaag? 

Denk je anders over dit thema? 

Heb je iets geleerd over jezelf of je collega’s? 

Wat neem je mee voor de toekomst? 

EVALUATIE 

2 min 

Hoe was de vorming voor jou? 

Geef een cijfer van 1 tot 10. Dit kan je doen door: 
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A/ de deelnemers plaatsen zich fysiek in de ruimte. Bv rechts van de ruimte is 

0 en links van de ruimte is 10. De deelnemers lichten toe waarom ze deze 

score geven. 

B/ de deelnemers geven met 10 vingers een score over hun tevredenheid van 

de voorbije vorming, de mate waarin ze zichzelf hebben ingezet tijdens de 

voorbije vorming, de manier waarop er samengewerkt werd, waarop er naar 

elkaar geluisterd werd, … 

De begeleider stelt hierbij de vraag, en iedereen toont tegelijk zijn score. 

Daarna kan er toelichting komen: van iedereen, van wie wil, van de uitersten,... 

Zie ook evaluatie in bijlage. 

De ontwikkeling van deze mini-vorming werd mogelijk gemaakt met steun van de 

Vlaamse overheid. Om efficiënt verder te werken aan volgende modules krijgen we 

graag een zicht op het gebruik en effect van deze mini-vorming. Maakte jij en je team 

gebruik van deze mini-vorming? Bezorg dan zeker het evaluatieformulier (zie bijlagen) 

aan hilde.hautekees@diverscity.be. 

Meer Info? 

 

 

 Publicatie: Cahier kinderopvang: De sociale functie van kinderopvang 

Meer info op: www.cahierkinderopvang.be 

 http://www.mi-is.be/nl/armoede 

 http://www.armoede-in-zicht.be/default.asp 

 De hele documentaire “Arm Vlaanderen” van panorama kan je hier 

bekijken: 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/2.27106/2.28

728?video=1.165 

 http://www.ikbeniemandniemand.be/files/u1/de_buitenkant_van_armoe

de.pdf 

 http://www.ikbeniemandniemand.be/files/u1/de_binnenkant_van_armoe

de.pdf                     

 https://www.klasse.be/wp/wp-

content/uploads/2016/03/KenP_Armoede_12frames-1.pdf 

 http://www.delinkarmoede.be/publicaties 

 http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/vlaamse-armoedemonitor-

2017 

Vormingsorgansiaties: 

 www.cedes-ed.org 

mailto:hilde.hautekees@diverscity.be
http://www.cahierkinderopvang.be/
http://www.mi-is.be/nl/armoede
http://www.armoede-in-zicht.be/default.asp
http://www.ikbeniemandniemand.be/files/u1/de_buitenkant_van_armoede.pdf
http://www.ikbeniemandniemand.be/files/u1/de_buitenkant_van_armoede.pdf
http://www.ikbeniemandniemand.be/files/u1/de_binnenkant_van_armoede.pdf
http://www.ikbeniemandniemand.be/files/u1/de_binnenkant_van_armoede.pdf
https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/03/KenP_Armoede_12frames-1.pdf
https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/03/KenP_Armoede_12frames-1.pdf
http://www.delinkarmoede.be/publicaties
http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/vlaamse-armoedemonitor-2017
http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/vlaamse-armoedemonitor-2017
http://www.cedes-ed.org/
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 www.kdg.be/bind-kracht-armoede 

 www.delinkarmoede.be 

 www.tao-armoede.be 

 www.hivset.be 

 www.netwerktegenarmoede.be 
 http://www.armoede-in-z icht.be/def ault.asp  

http://www.kdg.be/bind-kracht-armoede
http://www.delinkarmoede.be/
http://www.tao-armoede.be/
http://www.hivset.be/
http://www.netwerktegenarmoede.be/
http://www.armoede-in-zicht.be/default.asp
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ij lageb ij lBijlage 1: Kaartjes  
 
 

 

1 

Het is toch erg, ik heb 

zoveel compassie met 

Sarah. Ocharme dat kind. 

 

2 

Sarah? Als we nu niet 

ingrijpen, komt daar later 

niet veel goeds van. 

 

3 

Sarah is een 

probleemkind. Ze heeft 

nochtans dromen en 

alles in zich om het te 

maken. 

 

4 

We zaten met de ouders 

van Sarah rond de tafel. 

Ze gaven ons tips en 

informatie over wat 

belangrijk is voor hen. 

 

5 

Niet alles is hopeloos. 

Kijk naar Vincent 

Kompany. Die groeide op 

in een arme buurt van 

Brussel en heeft het toch 

gemaakt. 

 

6 

In Sarahs boekentas zit 

altijd een lege 

brooddoos, maar ze 

draag wel de nieuwste 

schoenen van K3. Ik 

begrijp dat niet. 

 

7 

Sarahs mama doet echt 

alles voor haar. Ze wil 

het beste voor haar. 

 

8 

Arm zijn of arm worden? 

Het is een loterij. Sarah 

heeft pech dat ze in dat 

gezin geboren is. 

 

9 

Steeds meer kinderen 

zijn zo arm als Sarrah. Er 

gaat toch iets fout met 

onze samenleving? 

 

10 

Dat er kinderen geen 

eten hebben maakt me 

boos. In de 21ste eeuw? 

Daar moeten we iets aan 

doen. 

 

 

11 

Erg voor Sarah en haar 

ouders maar wat kan ik 

doen? Blij dat het mij 

niet overkomt.  

 

12 

Een kind is toch niet arm 

omdat het geen 

smarthphone heeft, niet 

op vakantie kan en er 

thuis geen auto is? 

 

Bron: Klasse 
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BIJLAGE 2: Info voor begeleider:  
Bron: https://www.klasse.be/39090/12-brillen-om-naar-kinderarmoede-kijken/ 
 
 
 
Stelling 1 

 
Het is toch erg, ik heb zoveel compassie met Sarah. Ocharme dat kind. 
 
Iemand die zich aangesproken voelt tot deze stelling heeft vooral medelijden. Uit 

medelijden schiet je de kinderen in armoede te hulp want ze zijn zelf niet in staat zich 

te redden. Het kind is het onschuldige slachtoffer en zit vast in de rol van de 

zwakke, de afhankelijke die moet geholpen worden. 

Bijvragen:  Is iemand die arm is een hulpeloos iemand? 

 Denk je dat een arme zwak is en geholpen moet woorden? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand zo over je hoort praten? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je praat? 

 
Stelling 2 

 
Sarah? Als we nu niet ingrijpen, komt daar later niet veel goeds van. 
 
Iemand die zich aangesproken voelt tot deze stelling is eerder angstig en ziet in een 

arme een last voor de samenleving. 

Kinderen die in armoede leven, zijn tikkende tijdbommen die later meer kans hebben 

op een zwakke gezondheid of om werkloos te worden. Als we nu niet ingrijpen 

worden ze een last en kost voor de samenleving, een blok aan het been. 

Bijvragen:  Zijn alle armen een “probleem” voor de samenleving? 

 Zorgen alle kinderen die in armoede opgroeien later voor problemen? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 

praat? 

 
Stelling 3 

 
Sarah is een probleemkind. Ze heeft nochtans dromen en alles in zich 
om het te maken. 
 
Iemand die zich aangesproken voelt vindt tot deze stelling vindt dat ook kinderen in 

armoede vol mogelijkheden en pit zitten. 

Armoede is geen eigenschap van het kind, maar van zijn omgeving. Ook een kind in 

armoede zit boordevol pit. Het kind is een sterke kiem. Als we werken aan de 

voedingsbodem groeit het uit tot een sterke boom of mooie bloem. 

Dit frame is positief, toekomstgericht. Het loont om te investeren in de strijd tegen 

armoede. 

Bijvragen:  Krijgt een kind dat in armoede opgroeit dezelfde kansen? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 

praat? 
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Stelling 4 We zaten met de ouders van Sarah rond de tafel. Ze gaven ons tips en 
informatie over wat belangrijk is voor hen. 
Iemand die zich aangesproken voelt vindt dat je armoede samen (met alle partijen) 

moet bestrijden. We kunnen de strijd tegen kinderarmoede winnen als alle betrokken 

partijen, inclusief de kinderen en hun ouders samenwerken als gelijkwaardige 

partners. We moeten armoede bestrijden, niet de armen. Samen staan we sterk. Dit 

frame is hoopgevend en actiegericht. 

Bijvragen:  Vindt jij dit een goede aanpak? 

 Zou jij ook de ouders en kinderen bevragen naar hun mening? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 

praat? 

Stelling 5 Niet alles is hopeloos. Kijk naar Vincent Kompany. Die groeide op in een 
arme buurt van Brussel en heeft het toch gemaakt. 

1. Armoede is niet louter een probleem maar kan ook een harde leerschool zijn. 

Iedere arme is een ervaringsdeskundige, een expert. Zijn levenservaring, kennis en 

inzichten zijn noodzakelijk om kinderarmoede te begrijpen en bestrijden. Dit is een 

hoopvol frame, het bekijkt armoede niet louter problematisch. 

Bijvragen:  Maakt armoede je sterker? 

 Welke sterktes zie je van iemand die in armoede leeft? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 
praat? 

 

Stelling 6 In Sarahs boekentas zit altijd een lege brooddoos, maar ze draag wel de 
nieuwste schoenen van K3. Ik begrijp dat niet. 
Iemand die zich aangesproken voelt vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor 

hun armoede. Het zijn slechte ouders. Jij bepaalt wat goed en slecht is. 

Arme ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun armoede: ze zijn lui, zoeken geen 

werk, roken en drinken of gebruiken drugs, of waren al heel jong zwanger. Het zijn 

slechte ouders. En als ze K3-schoenen kunnen kopen, zijn ze misschien niet echt 

arm. Dit frame is top-down. Wij bepalen wat positief en negatief is, de ‘armen’ moeten 

zich aanpassen. 

Bijvragen:  Is het je eigen fout wanneer je arm bent? 

 Mag een arme geen eigen keuzen maken in zijn aankopen? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 
praat? 
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Stelling 7 

 
Sarahs mama doet echt alles voor haar. Ze wil het beste voor haar. 
 

1. Arme ouders zijn mensen zoals jij en ik. Het enige verschil is dat hun 

levensomstandigheden hen dwingen tot keuzes die wij niet hoeven te maken. Dat 

maakt het ze soms moeilijk om een goede ouder te zijn. Dit frame heeft een positief 

uitgangspunt.  

Bijvragen:  Is het soms moeilijk om keuzes te maken tussen aankopen? Op basis van 

wat baseer je je keuze? 

 Maakt dat jou een slechte ouder? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 
praat? 

 
Stelling 8 

 
Arm zijn of arm worden? Het is een loterij. Sarah heeft pech dat ze in dat 
gezin geboren is. 
 
Iemand die zich aangesproken voelt tot deze stelling is nogal fatalistisch. Het lot 

bepaalt alles. Armoede heeft niks te maken met individuele keuze en gedrag. Het lot, 

waar je wieg heeft gestaan, bepaalt welke kansen je krijgt. Bovendien kan iedereen 

in armoede vervallen: na een zwaar ongeval, een ziekte, echtscheiding, jobverlies. 

Dit frame is best fatalistisch. 

Bijvragen:  Kan iedereen in armoede terecht komen of niet? 

 Wat als je een zwaar ongeval krijgt, een ziekte, een echtscheiding, 

jobverlies,…?. 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 

praat? 

 
Stelling 9 

 
Steeds meer kinderen zijn zo arm als Sarrah. Er gaat toch iets fout met 
onze samenleving? 
 
Iemand die zich aangesproken voelt tot deze stelling legt de schuld bij de overheid. 

Kinderarmoede is zoals koorts, een symptoom van een dieper maatschappelijk 

probleem: onze maatschappij is niet meer in staat om goed te zorgen voor iedereen. 

Het is aan de overheid om hier wat aan te doen, niet aan mij. 

Dit frame legt de schuld van armoede niet bij de arme zelf en riskeert dat je de 

verantwoordelijkheid alleen bij de overheid legt. 

Bijvragen:  Moet de overheid voor iedereen zorgen? 

 Kan de maatschappij verantwoordelijkheid nemen? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 

praat? 
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Stelling 10  

Dat er kinderen geen eten hebben maakt me boos. In de 21ste eeuw? 
Daar moeten we iets aan doen. 
 
Iemand die zich aangesproken voelt tot deze stelling is vooral verontwaardigd en 

vindt dat we iets moeten doen. 

1. Kinderarmoede strookt niet met onze fundamentele maatschappelijke waarden zoals 

gelijke kansen, individuele ontplooiing, participatie en solidariteit. Kinderarmoede is 

een wake-upcall: we moeten in gang schieten. Dit frame gooit engagement in de 

strijd. Verontwaardiging werkt als motor. 

Bijvragen:  Is het voeren van actie de juiste oplossing? 

 

 
Stelling 11 

 
Erg voor Sarah en haar ouders maar wat kan ik doen? Blij dat het mij 
niet overkomt.  
 
Iemand die zich aangesproken voelt tot deze stelling wil vooral zijn /haar geweten 

sussen en beschermt zichzelf. 

1. Kinderarmoede aanpakken doen we vooral om ons geweten te sussen, uit 

religieuze verplichtingen of om onze maatschappij ‘op orde’ te houden: ieder zijn 

plaats. We helpen wel, maar echt iets veranderen kunnen (of willen) we toch niet. Dit 

frame problematiseert de armoedebestrijding en verhindert dat armen zelf hun lot in 

handen nemen 

Bijvragen:  Is het zo dat wij niets kunnen doen? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 

praat? 

 
Stelling 12 

 
Een kind is toch niet arm omdat het geen smarthphone heeft, niet op 
vakantie kan en er thuis geen auto is? 
 
Iemand die zich aangesproken voelt tot deze stelling vindt dat het niet hebben van 

een aantal “consumptiegoederen” geen teken van armoede is. Je vindt liefde 

belangrijker dan mee kunnen consumeren. 

Dit frame stelt de huidige westerse manier van leven en ons consumptiepatroon in 

vraag. Is een kind zonder smartphone arm? Geen liefde en aandacht is toch erger 

dan materiële tekorten? Je gaat ervan uit dat echte armoede in Vlaanderen niet 

bestaat. Dit frame zet ons consumptiepatroon en statussymbolen op losse 

schroeven. 

Bijvragen:  Hoe voelt een kind zich wanneer alle andere kinderen iets hebben wat hij/zij 

niet heeft? 

 Hoe voelt een kind zich wanneer het niet kan meepraten? 

 Hoe zou jij je voelen als kind indien je iemand dit over je hoort zeggen? 

 Hoe zou jij je voelen als ouder indien je hoort dat iemand zo over je kind 

praat? 
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Bijlage 3: achtergrondinfo 

De binnenkant van armoede 

Hoe gezinnen armoede door beleven is belangrijk. Mensen in armoede zeggen dat deze 

gevoeligheden vaak zwaarder wegen dan de materiële of financiële armoede. 

Een aantal gevoeligheden: 

1) “Ik tel niet mee” 

Uitsluiting is de rode draad in het leven van mensen in armoede. 

Mensen in armoede ondervinden in de samenleving, in hun buurt, op school, in hun werksituatie,… 

niet dezelfde welwillendheid als andere mensen wanneer ze er met een vraag of moeilijkheden 

aankomen. Zij zijn altijd en overal een “probleemgeval”. Ze ervaren minachting, weerstand, onbegrip, 

afkeuring,… en dat kwetst hen. 

2) “Ik kan het niet.” 

Mensen in (generatie)armoede hebben bepaalde vaardigheden niet geleerd van hun ouders, omdat zij 

ook arm waren. 

We leren doordat anderen voor ons model staan: wij doen na wat we zien bij anderen. Als je alleen 

contacten hebt met mensen die ook in armoede leven, neem je over wat zij doen. 

Soms hebben mensen de combinatie van een aantal vaardigheden niet geleerd of kunnen ze in andere 

omstandigheden een vaardigheid niet toepassen. Soms overschatten, soms onderschatten ze zichzelf. 

Daardoor ontstaat afhankelijkheid van anderen, van de hulpverlening. 

3) “Ik ken het niet” 

Mensen in armoede kennen de wereld van de niet- armen soms niet. 

Mensen in armoede weten vaak niet waarop ze recht hebben. Als je niet eens weet dat je op iets recht 

hebt, kan je het ook niet vragen. Als je bijvoorbeeld niet weet dat je recht hebt op een tussenkomst, 

vraag je ze niet aan bij het ziekenfonds of het OCMW. 

4) “Ik ben niets waard” 

Vanuit die vele negatieve ervaringen hebben mensen in armoede een negatief zelfbeeld opgebouwd. 

Ze hebben soms weinig geloof in zichzelf en in hun mogelijkheden, ze voelen zich op den duur niet veel 

meer waard. 

Niet te verwonderen dat ze nog weinig vertrouwen hebben in mensen. Hun wantrouwen en 

achterdocht is zeer groot: ze kregen al zo vaak mensen over de vloer om hun problemen op te lossen. 

Mensen die het om de een of andere reden misschien opgaven, waardoor ze zich in de steek gelaten 
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voelen. In veel gezinnen verschiet je van het aantal diensten waarmee ze al in contact kwamen, of van 

het aantal hulpverleners die elkaar aflossen. 

Vandaar dat je soms moeilijk bij ze binnen geraakt. Je komt soms letterlijk niet verder dan de deur , 

maar ook figuurlijk duurt het soms lang voor ze iets persoonlijk beginnen te vertellen. 

Je kan hun vertrouwen maar geleidelijk winnen met veel geduld, met vallen en opstaan. 

5) “Het is mijn eigen fout” 

Mensen in armoede denken vaak dat armoede hun eigen schuld is. 

“Armen hebben het zelf gezocht!” 

Geen enkel kind droomt er echter van om later arm, werkloos of langdurig ziek te zijn. 

Niemand kiest waar zijn of haar wiegje terecht komt. 

– Sommigen leggen de schuld van de armoede bij de armen zelf en zeggen dat ze geld verkwisten of 

zich niet gedragen zoals het hoort in onze samenleving. Deze mensen willen de “hinder” die de armen 

veroorzaken beperken of ongedaan maken. 

– Anderen tonen iets meer begrip en wijten de armoede aan situaties die de armen overkomen zoals 

ziekte, een handicap of het overlijden van een kostwinner. Armen hebben tegenslag gehad in hun 

leven. Als samenleving heb je dan de plicht om deze mensen te helpen. Dat gebeurt via de sociale 

zekerheid of de (vrijwillige) hulpverlening. 

Het gevaar bestaat dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de zogenaamde “goede” armen die een 

persoonlijke tegenslag hebben gekend en de “slechte” armen, die zelf zogezegd schuld hebben aan 

hun toestand. 

– Armoede kan ook veroorzaakt worden door een economische crisis, bedrijven die verhuizen naar 

lage – loonlanden of omdat bepaalde beroepen overbodig worden,… Wie op die manier naar armoede 

kijkt, veronderstelt dat zodra de situatie terug “normaal” wordt, de armoede zal verdwijnen. In 

afwachting moet de samenleving een opvangsysteem uitwerken. Dit gebeurt ook via de sociale 

zekerheid, maar op een grotere schaal. 

– Toch kunnen we niet uitleggen waarom in periodes dat de economie goed draait de armoede blijft 

bestaan. We moeten ons de vraag durven stellen: “Hoe kan het dat er armoede is in onze rijke 

westerse wereld “. 

Een beleid dat de armen opvangt en een systeem van sociale zekerheid blijven noodzakelijk, maar zijn 

onvoldoende. Armoede kan alleen opgelost worden, wanneer onze maatschappij wordt heringericht. 

De vraag is of wie het beter heeft afstand wil doen van een deel van zijn voordelen en een 

rechtvaardige herverdeling wil. 

(naar het “Verklaringsmodel van armoede-oorzaken” van Professor Vranken) 

6) “Ik schaam mij” 

Veel gezinnen in armoede schamen zich voor hun miserie. Ze houden ze verborgen. Ze sluiten zichzelf 

af van de samenleving. Ze komen niet meer buiten. 
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“Armoede heeft een gewicht: het financiële, maar ook het schuldgevoel en de schaamte. Dat 

schuldgevoel weegt zwaar. Er zijn dingen misgelopen, het is belangrijk om te zien of je daar een 

aandeel in hebt of niet, en dat te aanvaarden. Afkeuring door anderen versterkt je schuldgevoel en 

maakt het zwaarder. 

Mensen in armoede leren zich aan te passen aan de hulpverleners, zij hebben hun goedkeuring nodig. 

Mensen dragen een masker, en mogen zichzelf niet zijn. Pas als je jezelf mag zijn, kan je weer groeien 

en als mens vooruit komen. Het gewicht wordt dan minder zwaar.” 

7) “Het kan mij niet meer schelen.” 

Mensen is armoede zien vaak geen uitweg, geen toekomst meer. 

Daardoor worden ze soms moedeloos. Ze hebben weinig hoop… De vele problemen nemen al hun 

energie weg. 

Uiteindelijk gaan ze soms leven van dag tot dag. Als er vandaag geld is omdat er bijvoorbeeld een 

achterstal van kindergeld uitbetaald wordt, kopen ze de smartphone waar de kinderen al zo lang om 

vragen. Al de buren hebben immers een smartphone. Ze willen erbij horen, ze willen hun kinderen 

gelukkig maken. 

Het lijkt wel alsof je in onze samenleving allerlei materiële zaken moet hebben om “er bij te horen”. 

Als je alleen naar het uiterlijke kijkt, klopt dat. Gezinnen die in armoede leven, kopen materiële zaken 

aan en in plaats van daardoor meer bij de samenleving te horen, krijgen ze negatieve reacties op hun 

zogezegd “onverantwoorde” aankopen. 

Deze gevoeligheden beïnvloeden het volledige leven, denken en doen van gezinnen in armoede. Ze 

met niets anders meer bezig dan met te bewijzen: “ik ben ook iemand”. Dat vraagt zo veel energie dat 

er soms geen ruimte meer overblijft voor andere zaken zoals studeren, werk zoeken, werken aan een 

relatie,… 

De gevoelens beïnvloeden elkaar ook onderling en vormen een spiraal waarin mensen gevangen 

zitten. 

© Lieven De Pril 

Bron: http://www.armoede.org/algemene-info/de-binnenkant-van-armoede/ 
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Bijlage 4: achtergrondinformatie 

 

 De buitenkant van armoede 

Invloed van armoede op verschillende levensdomeinen: perceptie, verklaring, effecten, krachten 

Armoede heeft invloed op vele levensdomeinen. De buitenkant, het zichtbare, is het meest gekend: weinig inkomen, slechte huisvesting, lage 

scholingsgraad,… Even belangrijk is echter de binnenkant van armoede, de beleving, het onzichtbare. Beide kanten samen maken dat mensen in armoede 

van hun basisrechten verstoken blijven. Hieronder kan je een overzicht vinden van de verschillende levensdomeinen waar (kinder)armoede invloed op kan 

hebben aangevuld met de perceptie, verklaring, mogelijke effecten en krachten die hier van uit gaan. 

Deze lijst zijn slecht voorbeelden van wat (kinder(armoede) kan inhouden en deze lijst is zeker niet volledig. 

Armoede is niet altijd eenduidig. Het kan zijn dat iemand totaal niet beantwoord aan dit beeld. Met dank aan de link vzw. 
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 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

ADMINISTRATIE  facturen niet tijdig betalen 

 herinneringen en 
aangetekende brieven, 
rekeningen te laat of niet 
betalen 

 niet reageren op brieven of 
e-mails 

 brieven ongeopend en/of 
weggestopt in de kast 

 vragen aan kinderen of 
familie om te helpen 

 Iemand meebrengen naar 
een gesprek 

 Uit angst om de rekeningen 
niet te kunnen betalen : 
alle rekeningen direct 
betalen en dan zien wat er 
overblijft 

Binnenkant:  

 verscheurd door keuzes: welke rekeningen betaal 
ik eerst? Wat stel ik uit? Wat heeft het minst effect 
op mijn gezin? Wat maakt mijn kind blij? 

 schaamte om te falen 

 angst voor wat gaat komen, dus negeer je het 

 machteloos: geen vrije keuze om te betalen wat je 
wil 

 willen opgeven: geen vrije keuze om te betalen wat 
je wil 

 schaamtegevoelens: hulp vragen rond financiële 
problemen is moeilijk; er zijn veel vooroordelen 
over ' goed omgaan met geld'  

 te weinig kennis over mogelijkheden voor 
financiële hulp binnen het reguliere circuit 

 Laag zelfbeeld/zich dom voelen: niet begrijpen van 
de brieven, bv artikel… enz.                                                                                                               

Buitenkant:  

 veel mensen hebben geen pc /internet en als de 
mensen wel een pc/ internet hebben dan kunnen 
ze niet met de pc werken  

 brieven niet op maat van de doelgroep 

 de meeste mensen leven 
constant in angst voor de 
deurwaarder, ze worden 
heel wantrouwig. Doen de 
deur niet meer open, leven 
in stress 

 soms dure leningen 
aangaan om de put toch 
wat te dichten en daardoor 
nog meer in de problemen 
komen 

o hulp durven vragen 
o geven alles uit handen 

om zo een nieuwe start 
te krijgen in hun leven  

o hulpvaardig: ze helpen 
anderen die in 
problemen zitten, 
terwijl ze zelf niet veel 
hebben  

o solidair met mensen die 
problemen hebben  

o blij zijn met hele kleine 
dingen 

 brieven wegstoppen, 
keuzes in al dan niet 
betaling rekeningen zijn 
mogelijk vormen van 
bescherming van het 
gezin en van zichzelf 
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 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

VRIJE TIJD  geen deelname aan 
betalende activiteiten of 
uitstappen op 
school/opvang, … 

 geen deelname aan culturele 
activiteiten 

 geen lid van sportclub of 
jeugdbeweging  
 

Binnenkant:  

 niet weten wat er van je verwacht wordt  

 angst om niet in gesprek te kunnen gaan met 
andere ouders  

 angst dat er onverwachte kosten zullen komen, zal 
mijn kind meekunnen?  

 angst: willen voorkomen dat het kind ook bepaalde 
kwetsuren zou oplopen die je zelf als ouder hebt 
ervaren bij dit soort activiteiten  

 angst om geen verbinding te vinden met anderen. 
Mensen hebben wel vaak geprobeerd om deel te 
nemen maar slagen er niet in om er echt 'bij te 
horen' en haken af omwille van eigen ervaringen en 
kwetsuren: hoe moet ik daar praten? hoe zullen ze 
mij zien? gaan ze mijn kind graag zien? ...  

 Geen ruimte voor ontspanning als je hoofd vol zit 
met het zoeken naar oplossingen voor het leven van 
elke dag.  

 Angst om te vragen wat de reële kosten zijn en 
daardoor geen initiatief nemen                             

Buitenkant: geen tijd om effectief deel te nemen, 

kinderen te brengen bv. alleenstaande werkende 

mama die kind niet kan brengen/halen omwille van 

vervoer en tijd 

 sportclubs zijn vaak duur, bv voetbal: 
inschrijvingsgeld + schoenen 

 randkosten bv : inkom, vervoer naar andere clubs, 
drankje, sportkledij wassen, stroom,…          

 smoezen verzinnen bv " ik 
ben vergeten het geld mee 
te geven, sorry", "mijn 
loon was nog niet gestort, 
maar zal het in orde 
brengen" enz…  

 zich agressief opstellen om 
gehoord te worden en 
voor hun kind op te komen 
vaak vanuit de angst dat 
het kind zal uitgesloten 
worden en negatief 
bekeken worden (niet 
hoeven te verantwoorden) 

 op straat "rondhangen", tv 
kijken… 

 mensen die zich heel erg 
schamen en de kinderen 
dan weghalen van 
school/opvang 

 het leven plannen en 
organiseren 

 creatief  

 het belang van de kinderen 
vooropstellen  

 soms overgaan tot 
duurdere (voor 
buitenstaanders 
overklaarbare) aankopen 
om als ouder samen met 
het kind iets te doen bijv. 
hoverboard  

 andere alternatieven 
zoeken voor de kinderen 
bv. gaan wandelen, 
picknicken, 
gezelschapsspelletjes 
maken/spelen, enz…. 
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 veronderstelling dat mensen die geen werk hebben 
veel vrije tijd hebben klopt niet, dagelijkse 
huishoudelijke taken en administratie neemt veel 
tijd 

 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

WONEN  kleine woning 

 vocht, schimmel 

 wanorde/ niet opruimen 

 afwas niet gedaan 

 veel was 

 slechte verluchting 

 rolluiken dichtlaten, ook 
overdag 
 

 

Binnenkant:  

 gebrek aan degelijke woning maakt dat mensen 
vaak minder energie hebben 

 vaker ziek zijn waardoor het niet meer lukt om het 
huis op orde te houden 

 stress en onzekerheid over het al dan niet krijgen 
van sociale woning 

 verlies van vertrouwen in hulpverlening als 
toekennen sociale huisvesting te lang duurt 

 private huurmarkt biedt geen woonzekerheid dus 
ook veel stress 

 niet durven gebruik maken van rechten o.w.v. 
angst voor uithuiszetting    

 het huis piekfijn in orde proberen te houden en alle 
problemen (zoals vocht en schimmel) verstoppen 
uit angst voor 'plaatsing van de kinderen' 

 afhankelijk zijn van de goedkeuring van anderen 
over je woonsituatie                                             

Buitenkant:  

o huisjesmelkers die slechte woningen te huur 
zetten wetende dat de mensen nergens terecht 
kunnen 

o heel lange wachtlijsten voor sociale huisvesting 

 veel stress o.w.v. precaire 
woonsituatie 

 beklemmend/onrustig 
gevoel wanneer je met 
veel op een kleine 
oppervlakte woont (veel 
lawaai, geen eigen ruimte, 
iedereen hoort iedereen, 
…) 

 veel geld uitgeven aan 
dure producten om 
schimmel te bestrijden 

 niet veel in huis zijn of zich 
net opsluiten in de woning 

 put vullen door nieuwe 
putten te maken, ook 
schulden bij vrienden of 
familie 

 premies en toelagen 
mislopen: mensen in 
armoede weten vaak niet 
waarop ze recht hebben. 
Als je niet eens weet dat je 
op iets recht hebt, kan je 
het ook niet vragen. Als je 

 op zoek gaan naar andere 
manieren van bijvoorbeeld 
verwarming 

 creatief zijn met 
energie/waterverbruik 
door bijv. niet elke keer 
WC door te spoelen 

 rekeningen niet betalen 
om gratis een budgetmeter 
te krijgen waardoor ze 
verbruik beter kunnen 
beheren 

 bijv. veel op de bus zitten 
of een warme plek zoeken 
waar je met rust gelaten 
wordt (bijv. bibliotheek) 

 inzicht in wat energie en 
water kosten 

 elkaar opzoeken 

 risico's durven nemen 
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o mensen houden soms ramen en deuren dicht 
o.w.v. verwarmingskosten waardoor bepaalde 
geuren niet weg kunnen uit het huis 

o verwarmen met mazoutkachteltjes binnen geeft 
bepaalde geur 

o soms zetten mensen verwarming uit + kruipen in 
bed om warm te blijven overdag. Ze zetten enkel 
verwarming aan wanneer de kinderen thuis zijn  

 niet kennen van de rechten rond wonen 

bijvoorbeeld niet weet dat 
je recht hebt op een 
tussenkomst, vraag je ze 
niet aan bij het 
ziekenfonds of het OCMW. 

 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

SOCIAAL LEVEN  geen vriendjes die komen 
spelen 

 weinig vrienden 

 gepest worden 

 onzeker zijn 

 sommige kinderen kunnen 
moeilijk in groep spelen 

 soms zijn kinderen heel 
luidruchtig 

 soms zijn kinderen heel 
teruggetrokken 

 ouders hebben klein 
netwerk 
 

 

 

Binnenkant: 

 Kinderen/ouders schamen zich hun voor hun thuis 
en nodigen geen andere kinderen/ouders uit om bij 
hun te spelen 

 Kinderen/ouders merken zelf ook de verschillen 
(niet alleen uiterlijk maar ook in gedrag) waardoor 
ze zich onzeker gaan voelen en vandaaruit bepaald 
gedrag gaan stellen (bijv. luid roepen, zich 
terugtrekken, ...)   

 de wereld van de middenklasser als heel vreemd 
ervaren en dus het gevoel er niet bij te horen. Ook 
soms het gevoel : ik wil daar niet bij horen, ik blijf in 
mijn eigen groep 

 confrontatie door gesprekken over 'materialistische 
dingen', voorbeeld iemand vertelt over vakantie en 
op reis gaan, zelf kan je daar niets over vertellen, of 
iemand vertelt iets over een nieuwe aankoop, 
terwijl jij je niets nieuws kan veroorloven...  

 

o roepen, zich afzonderen, 
wenen, agressief gedrag, 
te direct, zich heel erg 
tonen…. zijn 
overlevingsmechanismen 
om erbij te willen horen en 
de confrontatie met 
uitsluiting op heel jonge 
leeftijd 

o niet kunnen voldoen aan 
verwachtingen en normen 
van anderen waardoor ze 
zich veroordeeld en 
uitgesloten voelen. 

o terugtrekken in eigen 
veilige omgeving 

o uitgesloten voelen: 
kinderen die in kwetsbare 
situaties leven, worden 
zelden uitgenodigd 

o zich opsluiten in huis 

 kinderen blijven zoeken 
naar aansluiting 

o zijn vaak 
vergevingsgezind naar 
andere kinderen die hen 
pesten 

o opkomen voor andere 
kinderen die 
onrechtvaardig 
behandeld worden 

o soms mee gaan pesten 
om bij een groep te 
horen en uit zelfzorg   

o pesten om zelf niet 
gepest te worden 

 soms een verregaand 
engagement aangaan;  
bijvoorbeeld in een 
voetbalclub of voor een 
dierenopvangcentrum, 
en dit ondanks hun 
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Buitenkant:  

 het zoekende gedrag van het kind om aanvaard te 
worden en erbij te horen wordt vaak als negatief 
bekeken 

 armoede is soms ook zichtbaar waardoor uitsluiting 
al op jonge leeftijd onbewust gebeurt 

 zoeken om aanvaard te worden, niet weten hoe, 
zich geen houding vinden 

 niet weten hoe je overkomt bij anderen, niet bewust 
zijn van het effect van eigen gedrag op anderen 

 problemen en drukke 
overleven 

 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

KLEDIJ  ongewassen kledij (geurtjes) 

 gescheurde kledij 

 te kleine kledij 

 kledij die niet aangepast is 
aan seizoen 

 vaak dezelfde kledij dragen 

 goedkope kledij 

 er altijd piekfijn bijlopen 
 

 

Binnenkant:  

 soms hebben ouders niet de energie/tijd om de 
kinderen op te volgen bij wat ze aandoen 

 kinderen zelf kledij laten kiezen 

 minderwaardig/lelijk voelen: wanneer je je niet 
goed voelt in je kleding heeft dit effect op je 
uitstraling 

 schaamte dat jij/je kinderen niet mooi gekleed zijn 
 

Buitenkant:  

o kleren worden doorgegeven in de familie dus soms 
te klein of niet seizoensgebonden 

 budgetmeter die onvoldoende capaciteit toelaat 
voor gebruik van wasmachine 

 gevoel van uitsluiting 
o.w.v. kledij al op jonge 
leeftijd 

 op bepaalde leeftijd geld 
vragen voor 
verjaardag/sinterklaas/ker
st om kledij te kunnen 
kopen 

 er altijd piekfijn bijlopen 
om te verstoppen dat je in 
armoede leeft 

o ouders zijn heel creatief en 
maken of herstellen soms 
zelf de kleren 

o ouders die zakken ophalen 
op het moment van 
ophaling van kledij 

o weten waar je goedkoop 
kledij kan kopen/vinden 

o soms slagen kinderen er in 
om bv. plekken op kledij of 
gaten in kledij te 
verdoezelen 

 kinderen nemen soms 
aangeboden kledij van 
school of BKO niet aan uit 
loyaliteit naar hun ouders 
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 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

WERK / 

INKOMEN 

 

 

 liegen over beroep ouders 

 ouders langdurige werkloos 

 korte opdrachten 

 geen vast inkomen/werk 

 onaangepast werk 

 gevaarlijk werk 

 in schuldbemiddeling 

 budgetbeheer 

 afspraken met VDAB, RVA, 
interimkantoor,… (soms) 
niet nakomen 

 

 

Binnenkant:  

 beschaamd om ouders; niet trots kunnen  zijn 

 je schuldig voelen wanneer je iets vraagt of krijgt 

 het gevoel veel te missen 

 bang om later ook werkloos te worden 

 onmacht: je kan je ouders (nog) niet helpen 
als ouder: 

 nutteloos voelen: niet voor je gezin kunnen zorgen 

 nutteloos voelen: capaciteiten niet kunnen 
gebruiken / onzeker over capaciteiten 

 geen toekomst/beterschap zien 

 moedeloos: constant rekenen en tellen wat je kan 
kopen/betalen 

 moedeloos: het lukt toch niet om werk te vinden 

 geen vertrouwen in begeleidingsdiensten naar 
werk, het gevoel er alleen voor te staan 

 schaamte en pijn: kinderen niet kunnen geven wat 
ze nodig hebben, geen cadeautjes, extra’s,… 

 gevoel van afwijzing: herhaaldelijk negatief nieuws 
na een sollicitatie 

 uitgesloten: je wil erbij horen en mee kunnen doen 

 geen vrijheid: je geld is in beheer 

 gevoelig voor negatieve kijk van maatschappij op 
werklozen 

 werk moeten weigeren wegens te ver, uren niet 
haalbaar met zorg voor kinderen, geen opvang, … 

Buitenkant:  

 kopen op afbetaling is makkelijk 

 geld lenen / schulden 
maken 

 dure aankopen doen / 
geen lange termijn denken 

 wanneer je geld hebt alles 
ineens uitgeven 

 kopen op afbetaling 

 stelen 

 fysieke en psychische 
problemen door 
verminderd geluksgevoel, 
slapeloosheid, zorgen,… 

 negatieve houding 
tegenover andere mensen 
(zij pikken mijn werk in) 

 school vroeg verlaten om 
te gaan werken en gezin 
mee te ondersteunen 
 

 Blij zijn met kleine dingen 

 het niet opgeven, 
doorzetten en er blijven 
staan 

 begrip voor andere 
werklozen 

 creatief met weinig geld 

 helpen waar je kan 

 solidair: wat je verdient 
delen met je familie 
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 zonder diploma of wanneer je lang werkzoekende 
bent is het moeilijker om werk te vinden 

 Laagtaalvaardige mensen vinden minder makkelijk 
werk 

 te weinig aangepast werk beschikbaar 

 te weinig werk voor laaggeschoolden 
 

 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

SCHOOL  vaak afwezig of te laat 

 weinig schoolgerief 

 geen rustige plaats om 
huiswerk te maken 

 geen bureau 

 regelmatig van school 
veranderen 

 niet goed meekunnen 

 concentratiestoornissen 

 geen vragen stellen 

 ouders vaak laaggeschoold 

 ouders kunnen kinderen niet 
kunnen begeleiden 
ondersteunen bij 
huiswerk/schoolleven 

 ouders komen hun kind niet 
zelf inschrijven 

 ouders komen niet naar 
oudercontact 

 

Binnenkant:  

 veranderen van school: dit gebeurt als ouders vaak 
negatieve feedback krijgen en het gevoel hebben 
zich te moeten blijven verantwoorden 

 gepest worden of zelf pesten 

 zich niet gehoord voelen 

 als de armoedesituatie te zichtbaar wordt hebben 
ouders angst dat dit een negatief effect zal hebben 
op hun kind 

 stress door het beleven van de uitsluiting op school 
+ tegelijkertijd de zorg voor thuis bijv. als er een 
brief meegeven wordt voor bijkomend materiaal 
weten kinderen dat het moeilijk zal zijn en dit 
ouders zal stress gevende zorgen van gepest worden 

 zorgen van stress om er niet bij te horen 

 de angst om niet te voldoen 
 

Buitenkant:  

 oudere kinderen die 's morgens helpen om de 
andere kinderen klaar te maken 

 kinderen die agressief 
gedrag vertonen tegenover 
leraren/ directeur  

 ouders die kinderen thuis 
laten en niet meer naar 
school hoeven 

 kinderen die brossen 

 kinderen die materiaal of 
eten van anderen stelen 
om erbij te horen, de 
leerkracht tevreden te 
stellen, loyaal te kunnen 
zijn aan de ouders 

 concentratieproblemen 

 afwezig “aanwezig" zijn op 
school omdat het kind met 
zijn aandacht bij de zorgen 
van thuis is 

 niet naar 
oudercontacten/open 
klasdag/schoolactiviteiten 
gaan:  Ze schamen zich ten 

 kinderen zijn loyaal aan 
ouders/thuissituatie en 
leerkracht 

 vindingrijk in het zoeken 
naar oplossingen voor 
problemen of het 
verstoppen van problemen 

 veerkracht om ondanks 
alles toch door te gaan 

 'afhaken' uit zelfzorg om 
bijkomende kwetsuren te 
vermijden 
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Voorbeeld : meisje komt 

zonder boterhammen naar 

school maar heeft wel dure en 

nieuwe K3 schoenen aan. 

Leerkracht vindt dit niet ok. 

(oordeel : ze verspillen hun 

geld aan dure schoenen in 

plaats van voor voeding te 

zorgen). Binnenkant : de 

schoenen zijn gekregen van 

een buurvrouw en dus goed 

om 'erbij te horen'. 

 oudere (maar toch nog jonge) kinderen die jongere 
kinderen meenemen naar school, dit om hun ouders 
te helpen 

 kinderen uit kwetsbare huis gezinnen worden heel 
vaak door gestuurd naar  beroeps of buitengewoon 
onderwijs 

 kinderen die met meerdere broers/zussen thuis 
wonen en geen ruimte hebben om te studeren 

 ondanks maximumfactuur toch nog vaak 
bijkomende kosten 

opzichte van andere 
ouders omwille van kledij, 
taal,… Ze zijn bang voor de 
minder goede resultaten 
van zijn kind…Ze weten 
niet wat de verschillende 
codes op het rapport 
willen zeggen. Ze zijn 
angstig omdat men denkt 
dat men niet zo goed kan 
praten als de leerkracht,… 

 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

VOEDING  geen (gevarieerde) voeding 
(altijd hetzelfde mee 
hebben) 

 ongezonde voeding (bv. 
baby die chips eet, 
koffiekoeken, cola in de 
fles,…) 

 goedkope voeding 

 lege koelkast 

 geen verse producten 

 boterhammen “vergeten” 

 geen fruit mee 

 geen vieruurtje mee 

 kinderen die zelf moeten 
koken 

Binnenkant:  

 ouders hebben soms geen energie om nog voor een 
gezonde maaltijd te zorgen (een verse maaltijd 
bereiden kost veel tijd en energie) 

 geen strijd willen voeren rond eten met je kind 
omdat je weet dat het kind al heel wat meemaakt 

 geen kennis om gezond te koken 

 schuldgevoelens omdat verwachtingen niet 
waargemaakt kunnen worden 

 

Buitenkant:  

 ongezonde voeding is goedkoper dan gezonde 
voeding (van een brood en een pot choco kan het 
hele gezin eten, fruit = duurder en vult minder) 

 Boterhammen vragen aan 
andere kinderen 

 van lunch wisselen 

 zelf uitvluchten verzinnen 
waarom iets niet in orde is 

 ouders schrijven kinderen 
in voor warme maaltijden 
op school zodat ze zeker 
zijn dat de kinderen al een 
gevarieerde voeding 
hebben gehad ook als ze 
weten dat ze deze 
rekening niet kunnen 
betalen. 

 

 kinderen leren koken, 
doen het huishouden, dit is 
voor een kwetsbaar 
huisgezin normaal 

 ouders kiezen bewust voor 
die warme maaltijd op 
school uit zorg voor de 
kinderen, ook om ervoor 
te zorgen dat de kinderen 
'erbij horen' 

 Besparen op andere 
posten om de 
middagmaaltijden op 
school te kunnen betalen 
of om ervoor te zorgen dat 
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 koude pizza/pitta… restje 
van de dag ervoor 

 gezond koken met een voedselpakket? 

 soms geen stroom of gas en dan is een boterham 
het alternatief 

 Naar een voedselbank gaan is een hele stap, je 
schaamt je 

Vooroordeel : ze eten vettig, 

met veel suiker en 

ongezond. Bij mensen in 

armoede wordt dit sneller 

gezien en negatief 

bestempeld. Bij 

gezondheidsproblemen 

wordt direct de link naar 

voeding gelegd en dat heeft 

een beschuldigend effect. 

er een meer gevarieerde 
voeding in huis komt 

 Creatief met weinig 

 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

GEZONDHEID 

/HYGIËNE 

 gebrekkige persoonlijke 
hygiëne 

 onverzorgd uiterlijk (gebit, 
haar, nagels,…) 

 vaak ziek (lichamelijk en of 
psychisch) 
 

 

Lichamelijk : vanuit spanning 

en stress of moeilijke 

leefomstandigheden zijn er 

allerlei symptomen : 

darmproblemen, spierpijnen, 

hoofdpijnen, 

luchtwegeninfecties, 

hartkloppingen, .... 

Binnenkant:  

 langdurige stress zorgt voor fysieke en mentale 
problemen 

 uit angst om doorverwezen te worden gaan ze niet 
op zoek naar hulp 

 

 

Buitenkant:  

 geen geld voor persoonlijke hygiëne 

 niet weten hoe je je kind of jezelf moet verzorgen 

 geen energie hebben om je te verzorgen 

 in crèche/onthaalouder: geen geld hebben om een 
volledig pak luiers te kopen (excuses verzinnen) 

 te weinig zelfzorg mogelijk 

 geïsoleerd leven 

 geen (aangepast) werk 
vinden 

 niet kunnen deelnemen 
aan activiteiten 

 de symptomen worden 
erger omdat de zorg wordt 
uitgesteld 

 mensen gaan zichzelf lelijk 
vinden, minder houden 
van zichzelf omwille van de 
lichamelijke problemen / 
onverzorgd uiterlijk 

 het niet opgeven, 
doorzetten en er blijven 
staan 

 grenzen verleggen, 
pijngrens verleggen 

 sneller begrip hebben voor 
mensen die ziek zijn 

 ouders die zich blijven 
inzetten voor hun gezin 
terwijl ze eigenlijk rust 
nodig hebben 
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Psychisch : eetstoornissen, 

verslavingen, depressie, .... 

 te weinig kennis over rechten zoals verhoogde 
tegemoetkoming en hoe ze daar aan kunnen 
geraken 

 te lang wachten om dokter te raadplegen 

 medicijnen zijn te duur en worden niet gehaald 

 kinesist, psycholoog, tandarts, kinderarts, 
oogarts,… zijn te duur en extra kosten 

 soms praktisch onhaalbaar o.v.w. vervoer en/of 
gezinsorganisatie (bijv. andere kinderen niet 
meenemen) 

 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

OUDERS/GEZIN  vaak ruzie of conflict 

 ouders zijn gescheiden en/of 
alleenstaande 

 werkloos/laaggeschoold 

 laag inkomen 

 budgetbegeleiding 

 andere nationaliteit 

 andere cultuur 

 andere manier van 
opvoeden (vb lijfstraffen) 

 laagtaalvaardig 

 hebben geen netwerk 

 vaak ziek  

 steunen op de kinderen voor 
taken 

 kinderen zorgen voor elkaar 
en/of voor ouders 

 Soms worden kinderen aan 
hun lot overgelaten of 

Binnenkant:  

 angst voor plaatsing van kinderen 

 onmacht : niet weten hoe om te gaan met de 
kinderen, hoe te reageren op gedrag van de 
kinderen. Door de onmacht : straffen, roepen, 
beschuldigen, ... 

 door de hoeveelheid aan problemen sneller boos 
worden op kinderen 

 ouders die geen besef hebben van het belang van 
studeren omdat ze bezig zijn met dagelijks 
overleven  

 ouders beschouwen hun lage inkomen als normaal  
 

Buitenkant: 

 Lage taalvaardigheid : het belang van 
taalvaardigheid niet kennen en/of beseffen. Ze 

 weinig zelfvertrouwen 

 laag zelfbeeld (van daaruit 
niet deelnemen, weigeren 
deel te nemen, niet weten 
hoe iets aan te pakken) 

 van buitenaf worden 
ouders beoordeeld: weinig 
betrokkenheid, 
bijvoorbeeld bij het zoeken 
naar oplossingen bij 
problemen op school 

 moeilijkheden worden 
opgelost met dezelfde 
patronen zoals conflict, 
ruzie, roepen, agressief 
gedrag 

 

 loyaliteit tegenover elkaar 

 opkomen voor elkaar 

 vaardigheden om voor 
elkaar te zorgen 

 creatieve oplossingen 
zoeken om te overleven 

 kracht om hulp te vragen 

 zelfstandig leren zijn 

 verantwoordelijkheid 
opnemen (bijvoorbeeld bij 
zorgen voor broertjes en 
zusjes)  
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moeten ze heel sterk 'hun 
plan trekken' en zelfstandig 
zijn 

 Overbeschermende 
ouders/niet kunnen loslaten 
vanuit gemis uit eigen 
kindertijd 
 

Voorbeeld : meisje van 12 

jaar neemt de zorg op voor 

jongere broers en ook 

nichtjes (omdat hun mama 

gaat werken), ze neemt heel 

wat huishoudelijke taken op 

zich. 

leven in hun eigen 'cocoon' en dus ontwikkelen ze 
geen taalvaardigheid. 

 netwerk alleen binnen hun eigen groep of 
gemeenschap 

 Ouders willen hun kinderen helpen en hen alles 
geven maar botsen op hun onkunde. Dat geeft 
verdriet, pijn, machteloosheid, frustratie... en het 
gevoel een slechte ouder te zijn. 

 Ze komen uit een cultuur waar het normaal is dat 
kinderen allerlei taken opnemen. Grote 
verantwoordelijkheid voor het meisje, geen kind 
meer kunnen zijn, loyaal tegenover ouders, niet 
bewust van gevaren en dus al doende leren... Meisje 
neemt ouderrol over voor jongere kinderen. 

 Perceptie: wat zie je? Verklaring: binnenkant - buitenkant Mogelijke effecten Krachten 

GEVOELENS/ 

EMOTIES 

 druk doen 

 teruggetrokken 

 conflict opzoeken 

 agressief gedrag  

 pesten 

 moeilijk tot samenspelen 
komen (kind) 

 moeilijk in groep kunnen 
spelen (kind) 

 weerstand bieden 

 rebelleren 

 wantrouwig (weinig 
deelnemen, aan de kant 

Binnenkant:  

 voor kinderen die in een kwetsbare situatie leven is 
moeilijk om aan de buitenwereld te tonen hoe ze 
leven, de gevolgen zijn in hun beleving veel erger 

 angst om weggenomen te worden 

 wantrouwen: niemand binnen laten (letterlijk en 
figuurlijk) 

 schuld- en schaamtegevoel 

 boosheid 

 angst 

 laag zelfbeeld 

 moedeloos 

 Anderen reageren op het 
gedrag dat wordt 
afgekeurd en dus worden 
mensen in armoede 
opnieuw uitgesloten, 
afgekeurd, krijgen ze geen 
erkenning, hun krachten 
worden niet gezien. De 
cirkel is rond. 

 Anderen begrijpen niet van 
waar het gedrag komt en 
dus wordt er alleen 
gereageerd op het gedrag 

 elkaar helpen 

 herkennen van kwetsbare 
mensen 

 helpen van kwetsbare 
mensen onderling 

 doorzetten 

 niet opgeven 

 opkomen voor zichzelf 

 loyaal tegenover ouders en 
gezin: kinderen die in een 
kwetsbaar huis gezin 
leven, beschermen hun 
thuissituatie 
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blijven staan, voorstellen 
afwijzen, ...) 

 schaamte (niet in 
communicatie gaan, niet 
meedoen, niet uitnodigen, 
...) 

 weinig hoop (geen motivatie 
en zich niet inzetten) 

 geen opmerkingen 
verdragen (boos worden, 
niet constructief kunnen 
omgaan met kritiek of 
feedback, in de tegenaanval 
gaan, verdedigen, zich 
terugtrekken) 

 onzeker (ik kan dat niet, ik 
weet dat niet, ik durf dat 
niet) 

 liegen en excuses verzinnen 
 

 machteloos 

 gevoel van falen 

 uitsluiting 
 

 

Voorbeeld : angst dat je je vriendjes niets kan bieden 

als ze thuis komen (speelgoed, activiteit, eten en 

drinken, ...) 

(dat niet sociaal wenselijk 
is). 

 heel veel moeite doen om 
te voldoen aan sociaal 
wenselijk gedrag 

 

Met dank aan de link vzw, voor input, feedback, expertise en aanvullingen.       Met steun van de Vlaamse overheid.
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Evaluatie mini-vorming “kinderarmoede – deel1” 

De ontwikkeling van deze mini-vorming werd mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse overheid. Om efficiënt 
verder te werken aan volgende modules krijgen we graag een zicht op het gebruik en effect van deze mini-
vorming. Maakte jij en je team gebruik van deze mini-vorming? Bezorg dan zeker bijgevoegd evaluatieformulier 
aan hilde.hautekees@diverscity.be. 

Ik volgde de mini-vorming op ………………………………………..…te……………………………………………. 

Naam:…………………………………………….……………………………………….(niet verplicht) 

 

Om te antwoorden: cijfer 1 (helemaal oneens) tot 5 (helemaal eens) 

1.  Beoordeling van de inhoud en werkwijze van de vorming 

 1 2 3 4 5 

Door het volgen van deze mini-vorming heb ik een bredere kijk op 

(kinder)armoede gekregen.  Ik begrijp nu beter wat leven in 

armoede kan betekenen. 

     

Door het volgen van deze mini-vorming heb ik meer inzicht in de 

verschillende levensdomeinen waar armoede invloed op kan 

hebben. 

     

Door het volgen van deze mini-vorming ben ik me bewust geworden 

van vooroordelen die ik had t.a.v. ouders en kinderen die in 

armoede leven. 

     

Ik denk nu anders over (kinder)armoede dan voor het volgen van de 

mini-vorming. 

     

De vorming was bruikbaar en nuttig voor de werkpraktijk.      

 De vorming beantwoordde aan mijn verwachtingen.       

De methodieken die gebruikt zijn (quiz, inleefoefening, stellingen, 

filmpjes, woordenwolk, vragen stellen,…) waren goed. 

     

Ik zou graag meer weten over dit onderwerp en kijk uit naar een 

vervolg. 

     

 

  

mailto:hilde.hautekees@diverscity.be


Steunpunt kinderopvang 
Voorbereiding kinderarmoede 

 
 

 

2.  Kan je een korte toelichting geven bij de scores? Of heb je nog suggesties om de vorming te 
verbeteren?  

………………………………………………………………………………............................................................................. 

………………………………………………………………………………............................................................................. 

………………………………………………………………………………............................................................................. 

………………………………………………………………………………............................................................................. 

………………………………………………………………………………............................................................................. 

 

3.  Beoordeling van de praktische organisatie 

 

Ik vond … 1 2 3 4 5 

de informatie vooraf over de mini-vorming duidelijk 

 

     

de locatie aangenaam en comfortabel 

 
     

 

 


